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KARAJ LEGANTOJ,
Unu tuta riĉeventa somero divi

das nin de la printempa numero de 
"Tempo”.

Ni havas gravan novaĵon por vi: ni 
konsideris la 90-jaran tradicion de 
Esperanto en Zagreb kaj la fakton ke 
malantaŭ ni estas la malfacila milita 
periodo. La entuziasmo revenis. Espe
rantistoj denove revigliĝis. Cu ne ve
nas tempo, ke ni prezentu al vi Kroa
tion? Universala Kongreso de Espe
ranto lastfoje gastis en Zagreb antaŭ 

preskaŭ duonajarcento, en la fora 
tempo de la jaro 1953. Ni konsideris 
nian tradicion kaj nian nunan forton 
kaj decidis kandidatigi Zagreb por la 
Universala Kongreso en iu el la jaroj 
venontaj. En 1997 ni kongresos en 
Aŭstralio, en 1998 en Francio, en 
1999 en Germanio... La gastiganto de 
la kongreso por la jaro 2000 ankoraŭ 
ne estas konata. Kroatia Esperanto- 
Ligo prezentis sian kandidatiĝon.

Ni prezentas al vi en la nuna nu
mero, kion ni faras pri Esperanto en 
Kroatio kaj kiom da subteno de diver
saj instancoj ni havas por gastigi UK 
en Kroatio.

Ni ŝatus proponi al vi la eblecon 
viziti nin en la tempo kiam ni rekon
struas nian landon post la milito. Ni 
invitas vin dividi kun ni la ĝisnunajn 
atingojn pri Esperanto en Kroatio kaj 
nian entuziasmon. Ĉu vi ŝatus akcepti 
la defion fini la nunan jarmilon en 
Zagreb? Ni klopodas meriti vian al
venon.

La redakcio

Sur la foto de Ulrich Lins: Dalibor Brozoviĉ, 
Judita Rey-Hudcĉek kaj Vida Jerman

Por kandidatigi Zagreb por la gasti
ga urbo de la Universala Kongreso en 
la jaro 2000, necesis kontakti plurajn 
oficialajn instancojn kaj ricevi ilian 
subtenon. La 9-an de julio 96 la urbe
strino de Zagreb Marina Matuloviĉ- 
Dropuliĉ akceptis Dalibor Brozoviĉ 
prezidanton kaj Judita Rey-Hudeĉek, 
vicprezidanton de KEL. La subteno de 

la urbestraro de Zagreb montriĝis tre 
konkreta: KEL ricevis novan kom
putilon kaj faksilon, por povi pli taŭge 
partopreni en la kandidatigaj prepar
laboroj. Vi povas nun faksi al ni al la 
numero ++385 1 4810152.

La delegacio de KEL, konsistanta 
el Dalibor Brozoviĉ, Spomenka Šti
mec kaj Vjekoslav Morankiĉ estis 
akceptita en la Kulturministerio la lan 
de oktobro, kaj la 12an de oktobro pre
zidanto de la Urba Asembleo Zdravko 
Tomac ankaŭ akceptis la delegacion 
de KEL kaj proponis helpon por la 
Universala Kongreso en Kroatio en la 
jaro 2000.

Koran dankon al Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 
kies financa subteno ebligis la eldonon de tiu ĉi "Tempo". 

La distribuon prizorgis Turistička zajednica grada Zagreba.

Spomenka Štimec kaj Josip Brka- 
nac estis akceptitaj en la Kroata Tu
risma Asocio por trakti pri la kandi
datigo de Zagreb. Zeljko Tončinić, la 
direktoro de la Asocio, junaĝe aktivis 
en Studenta Esperanto-Klubo kaj nun
tempe daŭre membras en la societo 
Bude Borjan.

Subteno de la ŝtataj kaj urbaj ins
tancoj ne mankas.

La novan, duan prospekton pri Zag
reb eldonita de la Turisma Komunumo 
de la urbo Zagreb ni prezentas titol- 
paĝe.

La redakcio
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POST UK EN PRAGO - ĈU
ZAGRE1 »1 GASTIGOS UK EN 2000?

Dum la la pasinta somero Prago 
estis la ĉefurbo de la monda esperantis
taro. La 81 a Universala Kongreso en 
Prago ali tiris 2972 aliĝintojn el 66 lan
doj. Inter la 20a kaj la 27a de julio 
okazis abundaj kaj instigaj programoj, 
lige al la ĉeftemo " Kulturo - valoro aŭ 
varo?”. Okazis ankaŭ sennombraj kun
sidoj, kiuj montris la kvaliton ( kaj foje 
la malforton) de la Movado nur kvar 
jarojn antaŭ lajara 2000.

Ni jam alkutimiĝis akcepti salutojn 
de distingaj gvidantoj de mondaj orga
nizoj. En sia mesaĝo Boutros Butros- 
Ghali, Ĝenerala Sekretario de Unui
ĝintaj Nacioj akcentis, ke ni faras apar
tan impreson al UN per nia kapablo 
kunveni kaj debati sen interpretistoj. 
Federico Mayor, Ĝenerala Direktoro de 
UNESCO fokusigis niajn klopodojn 
konstrui pontojn de interkompreno inter 
la popoloj kaj kulturoj de la mondo.

La aŭspicianto de la kongreso, la 
ĉeĥa prezidento Vaclav Havel direktis al 
la kongreso sian saluton, emfazante 
nian celon ” la klopodo pri reciproka 
interkompreniĝo inter membroj de di
versaj nacioj kaj kulturoj - estas por mi 
aparte proksima.”

La Praga Kongreso tute specife 
omaĝis al la memoro de la japana diplo
mato Nitobe, kiu antaŭ 75 jaroj en 
Prago reprezentis la Ligon de Nacioj 

kaj verkis tre favoran raporton pri la 
komunikaj valoroj de Esperanto. Ĉe la 
nuna kongreso, UEA omaĝis al Nitobe 
per NITOBE-simpozio, aranĝo por 
neesperantistaj fakuloj de multaj inter
naciaj organizoj, kiu traktis pri "Lingvo 
por intemacia paco kaj demokratio”.

Ĉe la Praga Kongreso pli ol 15 teat
raj kaj muzikaj programoj pruvis, ke ni 
estas antaŭ ĉio - kultura Movado. Kia 
Movado krom kultura vi legu en MA
NIFESTO DE PRAGO, kiun la parto
prenantoj de la kongreso akceptis. 
Esperantistoj kiuj ne Ĉeestis povas 
ankoraŭ aliĝi al la listo de subskribintoj. 
Bonvolu peti la manifeston kaj formula
ron.

Ĉu Universala Kongreso en Zagreb 
en 2000?

Por Kroatio aparte gravas la fakto, 
ke Kroatia Esperanto-Ligo, konforme al 
la decido de la prezidantaro de KEL, 
prezentis la inviton okazigi Universalan 
Kongreson en Zagreb en la jaro 2000.

La letero de intenco estis transdonita 
kun la subtena letero de la urbestro de 
Zagreb kaj de la Kulturministerio de 
Kroatio. La estraro ekkonsideris la invi
ton kaj pri ĝi decidos post kiam la ĝe
nerala direktoro de CO de UEA Osmo 
Buller vizitos Zagreb por spekti ĉu la

urbaj kondiĉoj taŭgas por la granda 
evento. La Turisma Komunumo de 
Zagreb jam sendis sian inviton por la 
alveno de la ĝenerala direktoro al Zag
reb. Se la kondiĉoj de la urbo Zagreb 
kontentigos, Kroatio povus, post Adela- 
ido en Aŭstralio en 1997, post Mont
pellier en Francio 1998 kaj Berlino 1999 
fini la nunan jarmilon per la Universala 
Kongreso.

Atendante la decidon, ni invitas es
perantistojn en Kroatio reaktivigi en la 
Esperantaj rondoj: Universala Kongreso 
en Kroatio povus esti granda defio ne 
nur por nia Movado sed ankaŭ por la 
tuta lando.

Kiel kontribuis esperantistoj el 
Kroatio al UK en Prago?

Preskaŭ 50 esperantistoj el Kroatio 
aktivis en UK. La plej multnombra de
legacio post Zagreb venis el Rijeka -14 
membroj!- ĉeestis ankaŭ esperantistoj el 
Split kaj Osijek. Longa estis ankaŭ la 
listo de niaj membroj kiuj nun vivas 
eksterlande: en Svislando Mira kaj 
Mirko Mamuziĉ, en Hambrugo Vesna 
Staniĉiĉ-Burchards, en Parizo Sasa 
Sirovec, en Bruselo Neven Kovačić, en 
Paderbom Drago Smoliĉ. Cetere ankaŭ 
la konstanta kongresa sekretario estas 
nia membro - Nikola Rašić.

La kontribuo de niaj membroj estis 
diversa, kiel la programo mem. Vje- 
koslav Morankiĉ estas A-komitatano 
por Kroatio kaj li diligentis dum komi
tatkunsidoj. Drama Grupo de Studenta 
Esperanto-Klubo en Zagreb kun sia 
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11 membra ensemblo kontribuis per siaj 
bone akceptitaj "Stilekzercoj" al la riĉa 
teatra vivo dum la kongresa semajno. 
Kompare kun la profesiaj programoj el 
Bulgario, Ĉeĥio kaj Kubo, SEK impre
sis vigle kaj konvinkis interalie per la 
juno de la ensemblo, kiu cetere kontin
ue aktivas preskaŭ kvar jardekojn. Ha
vante en ĉiu generacio novajn komen
cantojn, SEK plaĉis per sia nuna teatra 
fantazio kaj rekoneble propra ironia 
stilo. Multaj horoj da la komuna ekzer
cado tamen estis minacitaj per la gran
deco de la salono Zamenhof, kiu ne per
mesis ĝui la kongresajn teatraĵojn, kaj 
ankaŭ de "Stilekzercoj" forglutis plurajn 
spritaĵojn. En la jaro kiam ni festis 100 
jarojn de Esperanto-teatro SEK donis 
belan kontribuon al la diverseco de la 
esperantaj teatraj stiloj.

La vicprezidanto de KEL Judita 
Rey-Hudeček, post kelkjara foresto el la 
kongresaj etosoj, salutis nome de KEL, 
la ĉeestintojn dum la malferma ceremo
nio. Kiel sekretario de Internacia Natur
kuracista Asocio, faka asocio de UEA, 
ŝi ĉefe zorgis pri la laboro de la la aso
cio kaj prezentis la novan numeron de 
la bulteno NATURKURACADO, kiun 
ŝi redaktis kaj eldonis en Zagreb. Jen en 
Zagreb nun estas eldonata plia Espe- 
ranto-publikaĵo.

naturkuracado
\_____________________ j____________________ /

lnternacia Naturkuraca Asocio (LNA.)
N-ro 9 JUHO 1996

Spomenka Štimec, kiu nun laboras 
kiel profesia sekretario de KEL, zorgis 
pri tio, ke ĉiu estrarano ricevu la infor
mon, ke Zagreb proponas sin por la 

kongresa urbo en la jaro 2000. Por 
informi pri Zagreb ŝi ankaŭ distribuis 
800 ekz. de la nova Esperantlingva 
prospekto de la urbo. Por helpi diskoni
gi Zagreb por Esperanta publiko la 
Turisma Komunumo de la urbo Zagreb 
eldonis novan, duan urbo-prospekton en 
Esperanto. En Prago kadre de aŭtoraj 
duonhoroj, kie sin prezentis ĉiuj 
Ĉeestintaj verkistoj, ŝi prezentis du 
novajn librojn kiuj aperis en 1996: en 
Vieno aperis "Tena - Hejmo en Mez- 
eŭropo" kaj en Pizo Edistudio eldonis la 
duan eldonon de "Ombro sur interna 
pejzaĝo".

Kiel plurjara kunlaboranto de "He
roldo de Esperanto" ŝi dum la malsano 
de la redaktorino helpis dum la kongre
so kolekti informojn por la speciala 
kongresa numero de "Heroldo" kaj la
boris kadre de la Gazetara Servo.

La zagreba aktorino Vida Jerman 
kutime en la lastaj jaroj havis tutvesper
ajn solistajn teatrajn programojn. Prago 
prezentis Ŝin ĉi-jare kiel recitanton ka
dre de la Intemacia Vespero, kie Ŝi dis
konigis la ĉeĥajn versojn de la Nobel
premiita poeto Jaroslav Seifert en Espe
ranto.

Kvankam la legendo de la kroata 
Esperanto-Movado Emilija Lapenna 
jam longan tempon ne plu estas inter ni, 
ŝia kontribuo al la kultura programo de 
UK en Prago estis tre grava: Bulgara 
Esperanto-Teatro surscenigis por la 
kongresa publiko "Lanĉon" de Emilija 
Lapenna. La unuakataĵo pri la komen
caj tagoj de la lingvo, esperoj kaj mokoj 
tra kiuj trairis Zamenhof, estis prezenti
ta en eleganta lingvaĵo de Emilija al kiu 
ne mankis Ŝia kutima patoso. Profesiaj 
bulgaroj aktoroj, elektinte la "Lanĉon" 
por honori la centan jubileon de la 
Esperanto-Teatro, omaĝis digne al la 
verko de Emilija Lapenna, kies kolekto 
de unuaktaĵoj sub la titolo "Nova 
Teatro", daŭre estas ricevebla ĉe KEL.

Dan Đaković estas 16-jara esperan
tisto, kiu en Prago laboris kiel helpanto 
de la Infana Kongreseto. Post Valencio, 
Prago estis lia dua kongreseto. Nun li 
jam flue parolas la lingvon kaj ankaŭ 
edukspertoj kun infanoj ne mankas al li 
en la familio, kie kreskas kvin infanoj 
okupiĝantaj, interalie, pri muziko kaj 
Esperanto. La partoprenon de Dan 
ebligis Kristoforo Fettes, al kiu KEL 
speciale dankas pro la helpo krei plian 
fluan E-parolanton en Kroatio. Por Dan 

la spertoj de la Kongreseto estis nefor
geseblaj: kunsperti kun 52 infanoj el 21 
landoj, inter kiuj ne mankis Aŭstralio 
kaj Brazilo.

Davor Grgat el Split multe kontri
buis por diskonigi la etoson de la Uni
versala Kongreso en la kroataj gazetoj, 
precipe raportante por "Slobodna Dal
macija".

Sasa Siro vee estis profesia traduk
isto dum la NITOBE-Simpozio kaj hel
pis ke, precipe franclingvaj ĉeestantoj, 
konatiĝu kun la nuancoj de la komu
nikado per Esperanto.

La plej pezajn ŝlosilojn por la sukce
so de la kongreso portis la Konstanta 
Kongresa Sekretario, Nikola Rašić por 
kiu espereble, kiam ĝi pasis, Prago 
apartenas al belaj kongresaj memoroj.

La listo de la kontribuintoj el Kro
atio longas kaj multaj homoj donis sian 
cron al Ia bunta kongresa mozaiko.

Ni ŝuldas grandan dankon al la Ĉeĥaj 
gesamideanoj, kiuj prezentis modelon 
de pacienco, dum la kongresa semajno, 
kaj kies laborego helpis okazigi tiom da 
inspiraj renkontiĝoj en Prago.

' ESPERANTO ' 

EN LERNEJO
En la baza lemejo " Alojzije 

Stepinac" en Zagreb Vera Rokniĉ- 
Repac instruas jam la trian jaron 
Esperanton. La gelernantoj pre
paras sin por la sekvonta Inter
nacia Deklamkonkurso en Hun
gario, en la urbo Papa kaj por in
ternacia renkontiĝo en Francio, en 
aprilo 1997, en la konata kastelo 
Gresillon.

La gelernantoj inter 12 kaj 15 
jaroj multe ŝatas korespondi kaj 
serĉas korespondamikojn el diver
saj landoj. Nia adreso estas:

Esperanta grupo
"Verdaj papilioj", 
Vera Rokniĉ -Repac, 
Dragmanova 2, 
HR- 10000 Zagreb, Kroatio.

Vera Roknic -Repac .
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LA UNUA KONGRESO 
DE KROATAJ 

ESPERANTISTOJ
estas planata por la 3la majo kaj la 
de junio 1997. Ni petas la esperan
tistojn en Kroatio rezervi la datojn 
por partopreni en la historia evento. 
Eksterlandaj gastoj bonvenaj! (Ni 
devis ŝanĝi la antaŭe publikigitaj da
toj, ĉar tiam okazas Europa Kongre
so en Germanio.)

Komuna kunsido de la prezidantaro 
de KEL kaj prezidantaro de "Bude 
Borjan1' okazis la 4an de septembro 96, 
Estis decidite:

Preparo:
- ke la kunsido de la preparkomi

tato okazu ĉiun unuan merkredon en 
la monato je la 19a.

La novembra kunsido konfirmu la 
membrojn de la Organiza Komitato

Kotizo
- ke la kongresa kotizo estu 100 

kunaojn
- ke ĉiuj eksterlandaj partopre

nantoj estas bonvenaj sen kotizo
- ke la membrokarto de KEL 

servu kiel rabatilo (detaloj anonco- 
taj)

Programpropono:
- Letero kun peto esti kongresa 

festparolanto estis adresita al la No
belpremiito D-ro Reinhardt Selten 
en Germanio

(Aŭspicio por lia alveno estis 
petita de Goethe-Institut kaj Rotary 
Club en Zagreb. Se li povus akcepti 
nian inviton, la hotelo Stella Maris - 
Istraturist el Umag volonte gastigos 
lin kun la edzino kiel senpagajn 
gastojn.)

- La kongreso havu inter la aliaj 
laborgrupoj ankaŭ la grupon "Es
peranto en komerco". Ĉu vi komer
cas? Pri kio? Ĉu vi havas firmaon? 
Bonvolu anonci vin ĉe ni!

Speciala evento:

- Akademiano Dalibor Brozoviĉ 
anoncis eblecon lanĉi specialan poŝt
markon okaze de la kongreso.

Vinkovci. La urbo kiu en la milito staris ĉe la fronto, grandpaŝe revenis al 
la paco. Iam tie brulis la urba biblioteko. Nuntempe, jen la novedzinoj en 
la tipaj slavoniaj kristamoj kun pufitaj manikoj marŝanta), dum la septem
bra festo ”La aŭtuno de Vinkovci”. Muzikistoj, ĉevaloj, tradiciaj manĝoj, 
gajo... Fotis kaj kunfestis: Igor Urbiha

ESPERANTO PAROLATA 
HEJME

SALt/TAs vi/vt/aja

La 18-a REF, Renkontiĝo de Es
perantaj Familioj, okazis, komence 
de aŭgusto en la ĉefurbo de Slova
kio. La gastigantoj kaj ĉeforganizan- 
toj estis la familio Reinwart, kiu tro-

- La prezidanto de KEL Dalibor 
Brozoviĉ parolis kun la direktoro de 
HTV pri la ebleco revenigi la radio
elsendon en Esperanto. Necesas da
ŭrigi la traktadon. 

vis belan ejon kun konvena Ĉirkaŭ
aĵo: baseno, arbaro, rivero,... Funk
ciis eĉ la LEGO-ludĈambro, dank al 
donaco de LEGO-entrepreno. Pro 
granda nombro de infanoj, la pro
gramo estis organizita laŭ aĝo: por 
la plej junaj, ĝis 6 jaroj, meza grupo 
ĝis 11 jaro, kaj por adoleskuloj. Tia 
maniero montriĝis sukcesa kaj insti
ga por infanoj, kiuj pasigis agrablan, 
amuzan kaj utilan semajnon. Kelkaj 
infanoj kiuj venis kun pasiva kono 
de la lingvo, sukcese ekparolis kaj 
mirigis siajn gepatrojn.

Paralele kun la REF-programo, 
okazis Seminario pri plurlingvaj fa
milioj organizita de Centro pri fa
miliaj studoj cl Bratislava. Unu el la 
pritraktitaj temoj estis ankaŭ socia 
esploro pri Esperanto familioj.

Konklude: pro sia plurflanka suk
ceso la 18-a REF transdonas grandan 
respondecon al la organizantoj de la 
sekva(j) REF(-j).

Aldone: IA 19-a REF okazos en 
Kroatio, en Istrio. La organiza familio 
Tisljar-Jagnjiĉ bonvenigas ĉiun kaj 
ĉies helpon.

Ankica Jagnjić, Str. Stubička 75 
HR 10000 Zagreb 
tel 3851 328 265, 

fakso 385148 10 152

- Bonvenon al via propono pri 
la kongresa programo!

Kongresejo
Daŭre serĉata. Dankon pro viaj pro

ponoj.
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KULTURA ESPERANTO 
FESTIVALO

En somero 1996 Kopenhago 
estis Eŭropa kullura ĉefurbo. Inter 
multaj kulturaj eroj por la loĝantoj 
kaj turistoj en Kopenhago okazis 
ankaŭ Kultura Esperanto-Festiva- 
lo. La aŭspicianto de la festivalo es
tis s-ro Daniel Tarschys, ĝenerala 
sekretario de la Eŭropa Konsilio.

KEF la duan fojon gastis en Ko
penhago. Ĝi okazis de la 6a ĝis la 
lla de augusto dek jarojn post la 
unua KEF okazinta en Uppsala. 
Kopenhago altiris 230 partoprenin
tojn el 35 landoj, kiuj bone amu
ziĝis per diversaj muzikaj, teatraj 
kaj literaturaj programoj. Gazetaro 
donis atenton al la festivalo. Funk
ciis kelkaj metiejoj.

La tuta KEF okazis en iom fer
voja etosa de la kopenhaga insulo 
Amager kaj ne mankis ankaŭ vetu
roj per trajno dum kiuj artistoj pre
zentis en la trajnoj mem.

El Kroatio partoprenis en la Li
teratura Kafejo, okazinta en la va- 
gono-kafejo, Spomenka Ŝtimec, 
kun la verkistoj Nemere Istvan el 
Hungario kaj Paul Thorsen el Dan
lando.

Cu KEF en 1997 denove migros 
al Stokholmo? Stokholmo ja estos 
kultura ĉefurbo en Eŭropo en 
1997.

Laŭ la raporto de Wim Postbu
ma, kiu ankaŭ fotis la ensemblon 
»Afrikan Esperon«.

JAPANAJ TUKOJ
La japana pianistino Sakaguchi 

Megumi studis dum la milito en 
Kroatio en la Muzikakademio de Zag
reb. Ŝi multe kunlaboris kun esperan
tistoj kaj interalie koncertis por Am- 
ruŝeva 5. Havinte plurajn renkon
tiĝojn kun la refuĝintoj, ŝi havis ideon 
kiel iom mildigi la suferojn de la ho
moj spertintaj la militon: okaze de la 
koncerto en Japanio ŝi invitis sian 
publikon, ke ĉiu aŭskultanto kunportu 
unu japanan mantukon por iu kiu su
feris en Kroatio. Laŭ la ideo, la rice
vonto estu unuavide infano, malju
nulo, rifuĝinto...

Esperantistoj en Hukuoka kaptis 
rapide la ideon "Mantuko por Kro
atio” kaj entuziasme aliĝis al la pro
jekto pri mantukoj. La ĉefa 
organizanto kaj informanto estis Mori 
Singo. La ideo estis tiom proksima al 
la japana pensmaniero , ko baldaŭ 
kolektiĝis en Hukuoka 70 kilogramoj 
da tukoj. Multaj homoj kiuj ne povis 
ĉeesti la koncerton sendis tukojn. 
Post la printempaj kunlaboroj kun la 
urbo Petrinja, la tukprojekto estis 
direktita ankaŭ al ĝi. La unuaj rice
vintoj de la tukoj estis loĝantoj de 
Petrinja kaj de Sunja. La projekto pri 
la tukoj fariĝis unu el la kunlabor- 
punktoj inter Japanio kaj Kroatio, 
kadre de la nove fondita Asocio de 
Japana-Kroata Amikeco. La Kroata 
Ambasadejo en Tokio fariĝis aŭspi
cianto de la projekto.

KROATIA PARLAMENTO HAVAS 
DEPUTITON'ESPERANTISTON
Gotan Jakovljeviĉ ( nask. 1957) 

fariĝis deputito en la Distrikta Ĉam
bro de la Kroata Parlamento. Li 
diplomiĝis pri arkeologio en la Uni
versitato de Zagreb kaj postenas 
kiel direktoro de la urba muzeo en 
Bjelovar. S-ro Jakovljeviĉ aktivas

Kroatio en Japanio kun Mori Singo en 
Hukuoka

La desegnoj sur la japanaj mantukoj 
estas tiom interesaj, ke en Zagreb 
aperis ideo ekspozicii ilin antaŭ ol 
sendi la tukojn al Petrinja. Por la eks
pozicio montris intereson la prestiĝa 
zagreba muzeo Muzejski prostor, kies 
ejo Klovićevi dvori planas akcepti la 
tukojn en printempo.

S.Š.

en Social-Liberala Partio en Kro
atio. Dum siaj junaj jaroj li aktivis 
en Esperantaj rondoj kaj partoprenis 
ĉiujn IJK ekde Tesalonika en 1976 
ĝis Oaxtepec en Meksikio en 1981. 
Li volonte akceptas novaĵojn pri 
Esperanto en la parlamentaj rondoj.
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KROATIA PARLAMENTO VIZITE AL ĈINA 
PARLAMENTO REFERENCAS AL ESPERANTO

Vicprezidanto de la Kroatia Par
lamento Dražen Budiŝa petis fine de 
septembro helpon de zagrebaj espe
rantistoj, okaze de la oktobra vizito de 
la delegacio de la Kroata Parlamento 
al la kolegoj en Ĉinio. Li anoncis, ke 
la oficiala kroata delegacio portos 
specifan donacon el Kroatio: represa
ĵon de la unua traduko de la kroata lit
eraturo en la ĉinan. La ĉina traduko 
de la kroata ro inano "Ano de 1’ ringlu
do" de Dinko Šimunović apartenas al 
la sukcesaj pontaj roloj de Esperanto: 
en 1926 en Leipzig, en Germanio, es
tis publikigita la Esperanta traduko de 
la koncerna kroata verko. Esperantigis 
ĝin la zagreba kuracisto Fran Janjiĉ kaj 
eldonis kadre de la serio Internacia 
Literatura eldonejo "Ferdinand Ilirsch 
und Sohn". La verko atingis ĉinion kaj 
estis presita en la ĉina traduko de Su 
Fangsi ĉe la Komerca Presejo en 
Ŝanhajo, en 1936.

La zagreba librokolektanto Marin
ko Gjivoje en 1960 havigis ekzemple

ron de la libro kaj deponis ĝin en la 
trezorejon de la Nacia kaj Univer
sitata Biblioteko en Zagreb. La nuna 
vicprezidanto de la Parlamento antaŭe 
postenis kiel estro de la trezorejo kaj 
memoris pri la rara libro - la unua tra
duko el la kroata en la ĉinan. Li me
moris ankaŭ, ke Esperanto peris en la 
kontakto inter la du kulturoj. Laŭ lia ini
ciato, la zagreba eldonejo "Školska 
knjiga" preparas okaze de la vizito de la 
delegacio de la Kroatia Parlamento al 
Ĉinio represon de la ĉina verko. Ses 
jardekojn post la ekesto, jen la Espe
ranta traduko denove aktualigis kiel lig
ilo de du foraj kulturoj.

La vicprezidanto de la Parlamento 
Dražen Budiŝa akceptis Spomenka 
Štimec la lan de oktobro kaj informi
ĝis pri la ceteraj tradukoj el la kroata 
en la ĉinan per Esperanto. Li estis ag
rable surprizita pri la kvanto da pores
perantaj kontaktoj kun Ĉinio en la las
taj sesdek jaroj kaj esprimis sian sub
tenon por kandidatigo de Zagreb por

la gastigo de la Universala Kongreso 
de Esperanto en la jaro 2000.

Spomenka Štimec

TELEVIDAJ ELSENDOJ 
PRI ESPERANTO

KOMENCANTOJ ĈE 
INTERNACIA JUNULARA 

SEMAJNO - IJS
Kroata televido havis 20-minutan 

programon pri Esperanto, kadre de la 
elsendo “Bonan matenon, Kroatio”, 
la 8-an de oktobro. En la centro de la 
elsendo estis la represo de la unua 
romano tradukita el la kroata en la 
ĉinan lingvon per Esperanto kiel ling
va ponto.

La ĉina represo de “Ano de 1’ rin
gludo” preparata en Kroatio, stimulis 
TV-teamon viziti la Esperantan side
jon en Amruŝeva 5 kaj prilumi la Es
perantajn agadojn nuntempe, 60 jaro
jn post kiam aperis la traduko de la 
kroata romano, kiu peris la unuan 
kontakton inter la kroata kaj la ĉina 
literaturoj.

Pri Esperanto kiel lingva ponto al 
diversaj mondopartoj, pri la traduka
do nuntempe, pri la kandidatigo de 
Zagreb por la kongresa urbo en la 
jaro 2000, pri la tradicio de Esperanto 
en la fervojistaj rondoj en Zagreb, pri 
la junulara aranĝo MIRO, estis inter
vjuitaj Nedeljko Korasiĉ, Ankica Jag- 

njić Mirjana Žeželj, Marica Brletiĉ, 
Mila Beĉka. El studio komentis la 
Esperantajn agadojn Judita Rey- 
Hudeĉek kaj Spomenka Štimec. Oni 
anoncis du novajn kursojn por stu
dentoj kaj mezaĝuloj. Rezulte de la 
elsendo 70 personoj telefonis por en
skribi sin en la aŭtunajn kursojn ko- 
menciĝintaj la 15an kaj la 16an de 
oktobro.

SLOVENA TV PRI VIZITO DE 
ESPERANTISTOJ

En la festivalo de Pipi ŝtrumpo- 
longa kiu okazis de la 20a - 29a de 
septembro en la urbo Velenje en Slo
venio gastis ankaŭ infana folklora 
programo, organizita de Esperanto- 
Societo “Bude Borjan”, pri kiu la 13- 
an de oktobro raportis la Slovena TV. 
“Bude Borjan” en 1995 okazigis Fes
tivalon de Pipi Ŝtrumpolonga en No
vi Zagreb kaj planas Pipi-feston en 
novembro.

Ivan Muniĉ kaj Ivica Prpa post sia 
unua kurso veturis al IJS en Hungario. 
La renkontiĝo prezentis al ili la eble
con interkonigi kun multaj novaj 
amikoj. La organizantoj volis organizi 
sportajn kaj aliajn konkursojn inter 
teamoj de partoprenantoj, honore al la 
centjara jubileo de la modernaj Olim
pikaj Ludoj, sed ne estis sufiĉaj spor
temaj homoj por bone funkciigi tion. 
Tamen oni eluzis la diversajn eblecojn 
por sportumi dum la semajno. Bun
tigis la programon urboludo, ekskurso 
al la natura parko kaj kaverno de Szil- 
vasvarod, vizito al la ruina kastelo de 
Sirok kaj instruado de popolaj kantoj 
kaj dancoj. Vizito al vinkelo kun gus
tumado kaj kantado ĉe lignofajro ne 
mankis.

La organizantoj, kiel kutime en Hun
gario, estis Ĉiam afablaj kaj helpemaj.

Eble venontjare, kiam ne okazos 
KEF, UK estos en Aŭstralio kaj IJK 
en Italio estos tre multekosta, iom pli 
da homoj interesiĝos pri aranĝoj en 
Hungario. Eble ankaŭ Ia mezeŭropa 
vetero duni la “someraj” monatoj pli 
taŭgos ol ĉi-jare por sune, lage kaj 
ŝlime bani sin dum MELA.

Ivan Muniĉ, Rick Newsum
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KARLOVAC
Klub 90 en Karlovac gastigis la 

10-an de septembro prelegon de Spo
menica Štimec ‘'Esperanto hodiaŭ”, 
inicitaita de Ciril Stojanov, esperan
tisto el Karlovac. Pli ol 30 esperantis
toj kaj amikoj de Esperanto ĉeestis la 
prelegon. Ili konatiĝis kun la aktualaj 
informoj pri Esperanto interalie an
kaŭ pri la Manifesto de Prago.

La prelego okazis kadre de la klo
podo restarigi la societon en Kar
lovac, kiu portas la nomon de la ko
nata profesoro pri fiziko Viktor Mi- 
hoviliĉ el Karlovac, kiu pereis en la 
Dua mondmilito.

VARAŽDIN
Esperanto en Varaždin havas 70 

jarojn longan historion. Multaj gen
eracioj de esperantistoj lernis la 
lingvon de Božidar Vanĉik kaj Zde- 
nka Ivek. Post tiom impona historio 
aperis stagno, kaŭzita ĉefe de la mili
taj cirkonstancoj. En la jaro 1991, la 
societo ankoraŭ viglis: la junaj mem
broj tiam forte aktivis ĉirkaŭ la pro
jekto Pacinfano, kiu gastigis ankaŭ la 
koreajn infanojn parolantaj Esperan
ton. Varaždin ankaŭ helpis al la orga
nizado de la 2a MIRO lastjare.

La esperantistoj en julio 96 perdis 
la rajton uzi la ejon, kiun disponigis 
al ili la urbo.

Siniŝa Horvat, profesoro pri histo
rio, komencis preparojn por kursgvi
dado en gimnazio.

KEL adresis leteron al la urbestro 
por peti helpon reakiri la ejon. Dum 
la kunsido de aktivuloj kun Spomen- 
ka Štimec la 17an de sept., estis trak
tita plano pri revigligo.

Dragutin Jaklin estis elektita ĉef- 
prizorganto por reakiro de la ejo.

PETRINJA
En la lasta numero de "Tempo" ni 

raportis pri la klopodoj helpi en re
konstruo de la domo de Marija Hor
žinek. Dankon al ĉiuj kiuj mone kon
tribuis por helpi plibonigi la viv- 
kondiĉojn de la instruistino, kiu reve
nis al la grave detruita urbo. La 30-an 
de junio vizitis Petrinja Japana pup- 

teatro gvidita de Kikuŝima Kazuko 
kaj konatiĝis kun la kondiĉoj de la 
urbo. La Japana teatro devis prezenti 
sur la ĉefa placo kaj disdoni man
tukojn el la japana projekto al la ur
banoj. Pro forta pluvo la teatraĵo ne 
povis gasti sur la ĉefa placo. Rekom
pence la pupistoj prezentis du fojojn 
en la urba maljunula domo, por la ur
banoj kaj la emeritoj. La projekto man
tuko gajigis multajn el 130 ĉeestintoj. 
Kroata Radio raportis.

Estis interkonsentite, ke Marija 
Horžinek gvidu kurson en la lemejo 
de Petrinja, kiam nova bato trafis la 
urbon: en septembro apud la urbo 
estis epicentro de grava tertremo. La 
lemejo kun kiu ni kunlaboras fartas 
bone. La domo de Marija suferis pli
an damaĝon - detruiĝis la plafono.

SUNJA
La instruistino Lidija Raduloviĉ, 

kiu gvidas kurson por kvindeko da 
siaj gelernantoj kaj ko legoj-instruistoj 
organizis junian viziton de komen
cantoj al Zagreb. La unua postmilita 
ekskurso al la ĉefurbo plaĉis al la kur
sanoj, kiuj en ĉeesto de ĵurnalistoj 
akceptis siajn Esperanto-diplomojn 
kaj kuraĝigajn tuketojn el Japanio. 
Por povi daŭrigi la instruadon en Su- 
nja Lidija, kies milite detruita lemejo 
troviĝas proksime al Petrinja, ricevis 
subvencion el la Projekto Petrinja kaj 
lingve perfektigis en progresiga kurso 
en Grožnjan.

GROŽNJAN

Grožnjan, eta. urbo en Istrio de la 
12a ĝis la 19a de aŭgusto la kvaran 
fojon gastigis italajn kaj kroatajn espe
rantistojn por komencanta kaj progre
siga kursoj. La organizanto de la kur
soj estis Orbis Pictus el Triesto kaj la 
aŭspicianto KEL. La kursanoj vizitis 
kelkajn najbarajn urbetojn, interalie la 
proksiman Oprtalj en kiu la zagreba 
esperantistino Borka Padriĉ konstruas 
sian domon. Espereble la konstruata 
tranoktejo-manĝejo post du jaroj po
vos gastigi la unuajn gastojn. Dum la 
kurso okazis ankaŭ kontakto kun la 
istria esperantisto Marcelo Trampuh 
nun instruisto en la lernejo de Viŝ- 
njan.

Pri la impresoj pri Istrio el la plu
mo de la komencanto Franca Cipriani 
legu aliloke en tiu ĉi numero.

OSIJEK
La esperantistoj el Osijek ricevis 

raran gaston. La lan de julio al Osijek 
veturis la japana pupteatra solisto lab
oranta en Ningo Nihon Dewa, akom
panata de japana esperantistino Kiku- 
shima Kazuko. Helpe de la KEL-mem- 
bro Julija Rusiĉ, instruistino el Osijek, 
la publiko povis ĝui la tradician japanan 
prezentaĵon kun ombreloj. La japanaj 
gastoj montris sian teatraĵon en la urbaj 
Biblioteko kaj Maljunula hejmo.

KEL organizis la turneon de la 
japana pupisto, kiu volis post la kon
greso de UNIMA (Asocio Intemacia 
de Pupistoj) en Budapeŝto donaci 
sian teatraĵon al la publiko en milite 
damaĝitaj urboj. Tial la prezentaĵoj 
celis Petrinja kaj Osijek. Dum la trita
ga turneo la prezentaĵojn vidis tricent 
personoj. Post Osijek Kikushima Ka- 
zuko-Kri zan temo forveturis al Bosnio 
kaj Hercegovino kun la japana ama
tora pupistino Sanpei Keiko.

HRAŠĆINA-TRGOVIŠĆE

estas eta vilaĝo 50 km de Zagreb, kiu 
lastjare gastigis seminarion por junaj 
gvidantoj organizita de TEJO&KEJA. 
La seminario okazis en la familia bi
eno de Spomenka Štimec, kiu ren
ovigis la Ŝtate protektatan konstru
aĵon el 1848 kaj disponigis ĝin por 
Esperanto-aranĝoj. Per la financa hel
po de Županija Krapinska kaj la vila
ĝo mem, dum majo kaj junio la bieno 
gastigis plurajn internaciajn progra
mojn lige al la datreveno de meteori- 
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to, kiu falis al la regiono antaŭ pres
kaŭ 250 jaroj. Pli ol ducent vilaĝanoj 
ĉeestis diversajn klerigajn programo
jn en kiuj prelegis fakuloj de Natur
scienca Muzeo el Zagreb. Pri vojaĝ- 
spertoj el Bolivio prelegis Judita Rey 
kaj pri Nepalo Diana Zerec-Virkes. 
Kronis la vilaĝan festivalon gastado 
de japana pupteatro, kiu survojis al 
Petrinja. Per Esperanto eblis ekscii 
multajn interesajn informojn el la vi
vo de japanoj. La vilaĝanoj volonte 
ripetus la sperton venontjare.

De la 28a ĝis la 30a de septembro 
samloke okazis renkontiĝo de italaj, 
hungaraj kaj kroataj esperantistoj, 
okaze de la lanĉo de la kasedo " Tena 
-Hejmo en Mezeŭropo” de S. Ŝtimec.

VRBOVEC
La Komunumo de Vrbovec pre

paras la kroatlingvan eldonon de la 
poemaro de sia meritplena civitano 
Josip Velebit, kiu mem kroatigis siajn 
Esperantajn versojn por la kolekto. La 
titolo de ia poemaro estas "Eppour si 
mouve" "Tamen ĝi turniĝas", laŭ la 
poemo, kiun la aŭtoro dediĉis al Var
sovio, okaze de la jubilea kongreso en 
Varsovio en 1959.

EL LA TAGLIBRO DE KOMENCANTO
MEMORE AL LA SOMERO EN GROŽNJAN
La urbo de artistoj estis la magia 

kadro de la someraj kursoj. La lecionoj 
disvolviĝis en la serena etoso, kiu ĝo
jigis la kursanojn kaj la studadon tur
nis en la plaĉan renkonton inter sami
deanoj de diversaj nacioj. La du grupoj 
de partoprenintoj estis gviditaj de ins
truistino Višnja Branković kaj de la 
verkistino Spomenka Ŝtimec, kiuj ins
truis pacience kaj per granda lerto.

Post matenmanĝo ni lernis kvar 
horojn, kiuj pasis rapide kaj ĝoje, dum 
nia intereso pri Esperanto multe pli
grandiĝis. Post la tagmanĝo ni ofte ve
turis al la maro ĉe la urbo Umag por 
naĝi kaj sunumi aŭ ni esploris proksi
majn vilaĝojn.

Post la vespermanĝo, je la sono de 
violono, ni promenis laŭ la interesa ur
beto por viziti la grandnombrajn gale
riojn, admiri malnovajn domojn kaj 
aliajn belaĵojn.

Je la lunbrilo, ni piediris tra "la 
strato de la vino" al la kanto de la gri
loj. Oni interparolis ĉiam en Espe
ranto. Ni estis senzorgaj kiel knaboj.

Ni ankaŭ aŭskultis la koncertojn de 
la muzikistoj el Zagreb. Tiel la tempo 

flugis kaj alvenis la tago de la foriro. 
Post la interŝanĝo de adresoj kaj de 
varmaj salutoj, ni promesis revidi nin.

Ĝis revido, Grožnjan! Ĝis revido, 
geamikoj!

Franca Cipriani Ricci

KIKUSHIMA KAZUKO 
en KROATIO 

kaj 
BOSNIO KAJ 

HERCEGOVINO
La konata japana esperantistino 

-ĵurnalistino Kikushima Kazuko 
dum junio kaj julio vizitis plurajn 
lokojn en Kroatio. Krome en Sja
jeve ŝi estis gasto de esperantistoj 
kadre de riĉa programo: ŝi havis 
kontaktojn kun la lernejanoj, vizi
tis infanĝardenojn, maljunulaj n 
hejmojn, kaj helpe de la tradukado 
de Zijo Ajdinoviĉ prezentis la ori» 
gami-arton kaj asistis rakontojn de 
la pupistino Kelko Sanpei.

Post Bosnio ŝi vizitis Split, Dub
rovnik kaj Rijeka, kontaktis esper
antistojn kaj spronis ilin. En Rijeka 
ŝi interalie vizitis la redakcion de 
"Novi fet".

LITERATRA ANGULO
KANTO DE

TELEGRAFISTOJ 

estas la poemaro de la kroata poeto 
Josip Velebit, kiun publikigis Eldonejo 
Bero en Usono en 1995. La poemaro 
nun atingis Zagreb. En la enkonduko 
Istvan Erti starigas la demandon kiel 
klarigi la fakton ke la autoro atendis ĝis

La redakcio de "Tempo" dankas al la 
poeto Josip Velebit pro lia granda kon
tribuo al Esperanto en Kroatio kaj al la 
veterano gratulas okaze de la poemaro, 
kiu estas frcŝtona, kici konvenas al la 
unua poemaro.

sian unuan Esperantan peomaron? Ko
nata kiel tradukisto el la hungara, ger
mana, estona, makedona kaj slovena 
lingvoj, li ankaŭ tradukis el Esperanto. 
Jen nun antaŭ ni, dank’ al la klopodoj 
de Eldonejo Bero, la versoj kiujn la 
emerita mezlerneja instruisto, kiu al 
multaj siaj gelernantoj inspiris la amon 
al Esperanto, dediĉis al sia edzino Fra
mca kaj la filo Hrvoje.

Ni citas laŭ Erti: "Li montriĝis jen 
sentema, jen ironia pri sia sentemo, li 
foje mire-ĝoje observis la petolojn de 
sia malgranda nevino aŭ la viglan ela
non de akvofalo - sed pli inspiris lin la 
horoj nigraj aŭ grizaj de la ekzisto. Por 
spleno, tristo, melankolio li trovis kura
cilon en verkado. Kaj, strange, legante 
liajn poemojn, ni povas kuraci ankaŭ 
nian propran malgajon, saŭdadon aŭ 
deprimon."

La titolpaĝon de la poemaro prizor
gis Josip Happ.

KANTO DE MALJUNULO

Ho, kiel strangas tiu uiuo: 
apenaŭ, ke vi estis io, 
sopiris iom - jam la strioj 
de 1’ blankaj haroj brilas are. 
La manoj tremas kaj piedoj, 
saltintaj, foje, tra ŝoseoj, 
nun sidi ŝatas nenifare. 
Eĉ la deziroj pli modestas 
kaj ŝajnas, ke mem la animo 
jam ne plu la iama estas, 
kiu dežiris foren iri
- kien ajn - kaj vivon miri. 
Nun jam bonvenas mutaj horoj, 
ĵurnaloj kaj la benkoj brunaj 
alee, kie la maljunaj
okuloj tiel dolĉe dormas. 
Multfoje vekas voĉ’: virinoj 
infanojn vokas, kaj uoĉkrie 
min memorigas pri P virino
- ŝvebanta bild* en malproksimo -, 
kiu paliĝas pli kaj plie.
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LA UNUAN FOJON EN ESPERANTIO ARNAU TORRAS EL KATALUNIO KAJ STUDENTA ESPERANTO KLUBO EL KROATIO PREZENTAS 
AL LA MONDO CETERA:

A7 prezentas komercistojn- 
espcrantistojn cl Kroatio

PLI OL HOMO, ESPERANTISTO!
KAJ

LA ROMANTIKULO EN IA XXa JARCENTO
SUBGRUNDAJ BILDSTRIOJ, ORIGINALE VERKITAJ EN ESPERANTO

VERKOJ DE ARNAU TORRAS. KATALUNO KIU LABORIS PRI LA BIDOJ, LA TEKSTOJ 
KAJ LA NOVELOJ DUM JAROJ. IA TEKSTOJ KIUJ ABSOLUTE ESTAS PARTO DE LA
BILDOJ NE ESTAS EN SENERARA, ALTNIVELA ESPERANTO (ZORGEMAJ 
UNGVOPURULOJ JA AVERTOS PRI MANKAJ AO TROAJ -N FINAĴOJ. 
NEOLOGISMOJ KAJ VORTOJ MISUZATAJ. ...), ĈAR LA RAKONTOJ ESTAS PRI 
HOMOJ, KIUJ TIAN ESPERANTON NE KONAS. LA AŬTORO TRA, GRANDAPARTE 
AŬTOBIOGRAFIAJ, RAKONTOJ SENHEZITE BATALAS KONTRAŬ ĈIO KJON U 
MALSATAS EN ESPERANTO-MOVADO, DE VEGETARANISMO ĜIS IA FINVENKISMO,

SAMTEMPE MONTRANTE SENDUBAN SIMPATION POR 'LA 
MOVADO’ KIU JAM DELONGE ESTAS PARTO DE HA 
VIVO. _A BILDSTRIOJ CERTE IUN VUNDOS. IUN ŜOKOS 
PRO MALFERMECO EN BILDOJ KAJ TEKSTOJ. ĈI TIUJ 
VERKOJ KOLEKTITAJ EN DU ALBUMOJ SENDUBE PLENIGIS 

GRANDAN TRUON EN LA MOVADO KIE MANKAS KAJ 
ORIGINALAJ BILDSTRIOJ KAJ KRITIKEMO.
PRO ĈIO ĈI JENE, -PLI OL HOMO ESPERANTISTO’ KAJ 

‘LA ROMANTIKULO EN LA XXa JARCENTO’ ESTAS NEPRAJ 
EKZEMPLEROJ EN ĈIU BIBLIOTEKO KAJ LIBROSERVO.

ILzA. 41® IMUR-o
OE LA Ŝia tĜIIS LA DE MARTO 1WS)7

en isto

BISERKA ROŽIĆ-ŠUTEJ 
posedas la firmaon BIBAART Ŝi 
komercas pri mebloj, specialiĝis pri 
la malmultekostaj recikleblaj meb
loj. Ŝia ĉefa komerca partnero ĝis 
nun estas en Ĉeĥio. Ŝi lemis espe
ranton en 1974 kaj poste prezidis 
Studentan Esperanto-Klubon. Ŝi ak
tivis en junularaj rondoj, partoprenis 
IJK en Fredericia 1975 kaj aranĝojn 
en Pollando kaj Ĉeĥio.

Adreso: BIBAART, 
Rudolfa Biĉaniĉa 40, 
HR 10000 Zagreb, Kroatio

KROATAJ ESPERANTISTOJ AKTIVAS 
EN EKSTERLANDO

ANA ČUMBELIĆ R0SSUM 
EN DANLANDO

El inter multaj esperantistoj el Kro
atio kiuj nuntempe kontribuas al la 
viglo de la internacia Esperanto- 
komunumo estas interese prezenti 
Ana Čumbelić Rossum. ŝi naskiĝis 
en Babino Polje sui' la adriatika insulo 
Mljet sed renkontis Esperanton en 
Svislando, kie Ŝi dum jaroj laboris 
kiel flegistino. Jam plenan jardekon ŝi 
aktivas en la dana Esperanto-Mo
vado. Al Danlando gvidis Ŝin edzi
niĝo al la ĉefdelegito de Danlando. Ŝi 
nun laboras kiel flegistino en la Reg
na Hospitalo en Kopenhago kaj ren
konteblas ĉe multaj Esperanto-aran- 
ĝoj ankaŭ ekster Danlando kaj so
mere sur la insulo Mljet kaj en Dub
rovnik, kie ŝi daŭre hejmas.

! ZLATKO TIŜLJAR 
EN SLOVENIO

Zlatko Tiŝljar post tri jardekoj 
j de Esperantaj aktivecoj en Kroa

tio, ekde 1992 laboras en Mari- 
! bor, Slovenio, kiel gvidanto de 
! entrepreno INTERKULTURO. En 
! Zagreb li meritigis kiel iniciatinto 
! de la entrepreno Intemacia Kul- 
I tura Servo, kiun li gvidis ekde la 
i fondiĝo 1972 ĝis 1992. Post vig- 
i laj aktivecoj en Studenta Espe- 
j ranto-Klubo li inciatis Pupteat- 
j ran Intemacian Festivalon - PIF, 
j kiu nuntempe estas la plej aĝa 
. zagreba internacia festivalo 

ekzistanta plenajn tri jardekojn. 
! INTERKULTURO rilatas ĉefe al 
! agadoj lige al Esperanto kaj kul- 
! turo. Inter multaj diversaj kul- 
! turaj agadoj INTERKULTURO 
i ofte kunlaboras kun Popoluni- 
i versitato en Maribor kaj ricevis 
i plurfoje subvenciojn de la eŭro- 
j pa fondaĵo PHARE. Aparte gra- 
j vas la agado pri Espcranto-ins-

truado kaj elstaras la eldona ak
tiveco de INTERKULTURO. Ni 
menciu nur, ke en la lastaj du jaroj 
la infanlibroj de INTERKULTURO 
ricevis premiojn por la Infana Libro 
de la Jaro. Jen aldone ni prezentas 
la premiitan libron ĉe UK en Prago 
en 1996. Tiŝljar magistriĝis pri 
kibernetika pedagogio en AIS de 
San Marino en 1996.
INTERKULTURO aĉetis propran 

etan oficejon ĉe la adreso
Besednjakova 1,
SLO- 42000 Maribor,
td.&fax 386 62 100669
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LA LAGOJ DE PLITVICE

''Akvon kaj kaskadojn, lagojn kaj 
arbarojn vi povos trovi ie ajn, sed 
La lagoj de Plitvice estas unikaj el 
la tuta mondo." (prof. Pevalek)

Ĉu vi antaŭ la vintraj tagoj emus 
viziti ankoraŭ iun belan lokon? Eble 
vi ŝatus vin direkti al Kroatio por 
sperti la aŭtunon ĉe la Lagoj de Plit
vice. Nun post ses longaj militaj jaroj 
Ia Nacia Parko Plitvice denove estas 
alirebla. Dum la milito la regiono de 
la Lagoj multe suferis, estinte tute 
neglektita. Ekde la jaro 1949 La lagoj 
de Plitvice estis deklarita Nacia Par
ko, kiel specifa geografia fenomeno 
de la karsta hidrografio.

Nun la vivo revenis inter la 16 gran
daj kaj multaj malgrandaj lagoj. La 
lagoj estas esmeralde verdaj kaj turkise 
bluaj kaj la akvo elverŝiĝas de unu lago 
al la alia. Kelkloke kiel en »orkova 
uvala, estas konservita la netuŝita praar
baro.

La lagoj de Plitvice troviĝas en la 
regiono Lika inter la montoj Lička 
Pljeŝivica kaj Mala Kapela. La tuta pro
tektata regiono ampleksas la regionon 
de 16 hektaroj.

La Lagoj estis kreitaj per du rive
retoj - Nigra kaj Blanka Riveroj, kiuj 
kune kreas ĉ. unu kilometron longan 
Matica kaj enverŝiĝas en la plej altan 
lagon - Proŝĉansko (636 m super la 
marnivelo).

Post tiu lago sekvas aliaj lagoj, 
unu sub la alia, kiel ŝtupetaro. Ili es
tas kunligitaj per belegaj akvofaloj 
dum la longeco de 10 km. Inter unu
opaj lagoj estas altecdiferenco de 100 
m. Proksime al la loko, kie tiu mirak
la akvoludo ĉesas naskante la riveron 
Korana, troviĝas la plej alta kaskado 
nomata Plitvice, alta 75 metrojn.

La lagoj de Plitvice daŭre kreskas. 
En la regiono okazas nevidebla sed 
vigla naturproceso, senhalte, la tutan 
tempon. La specialaĵo de la regiono 
estas la plantoj, algoj kaj muskoj, kiuj 
transformas kaj tavoligas la kalkon, 
fanditan en la akvo. Tiel formiĝas tra
vertino, kiu kreas specialajn kon
struaĵojn de kreskantaj bariloj. Ili ob
staklas la fluon de la akvo, kreante mi
sterajn kaskadojn sed ankaŭ "tubojn” 
kaj "kurtenojn" kaj diversajn misterajn 
kreaĵojn, specialajn formojn per kiuj la 
Lagoj fariĝis mondkonataj.

LINGVA ANGULO

KOMPARU ESPERANTISME
Barakti kiel fiŝo ekster akvo. Dan

ci kiel kato ĉirkaŭ ia poto. Drinki kiel 
truo, spongo, funelo. Ekscitiĝi kiel 
akvo bolanta. Bonfarti kiel fiŝo en 
akvo. Fali ĉiam plandalsube kiel kato. 
Gapi kiei bovido. Gardi iun kiel la 
pupilon de sia okulo. Konduki iun 
kiel ŝafon al la buĉo. Kreski kiel fun
goj post pluvo. Kurbiĝadi kiel diablo 
en akvo benita. Kuri kiel rabia, kiel 
vento. Malaperi kiel malbona sonĝo. 
Manĝi malmulte kiel birdeto. Men
sogi kiel kalendaro, gazeto, funebra 
parolado. Marŝi kiel procesio. Ridi 
kiel kreteno. Rigardi stulte kiel ŝafo. 
Salti lerte, gracie kiel urso ebria. Soni 
kiel malplena barelo. Tremi kiel aŭtu
na folio. Vivi sur tero kiel en infero. 
Vivi kiel kuko en butero. Vivi kiel 
hundo kaj kato. Alta kiel cedro Ama
ra kiel galo, aloo, genciano, kakao. 
Bela kiel anĝelo. Certa kiel duoble du 
kvar. ĉasta kiel glacio. Fiera kiel pa
vo, hispano. Ĵaluza kiel tigro. Kaprica 
kiel aprilo. Klara kiel kelo nokte, kiel 
marmelado. Libera kiel birdo aera.

UNESCO enlistigis La lagojn de 
Plitvice sur la liston de 100 mondaj 
heredaĵoj. La Lagoj altiris jam milojn 
da homoj, kiuj restis tute fascinitaj.

Kiam mi lojn mia itala amiko vizi
tis la regionon, li estis ege entuziasma 
kaj volis hejmen porti multajn pej- 
zaĵojn de la regiono. Li fotis... fotis., 
kaj konstatis ke li ne plu havas fil
mon, post kiam li eluzis la 17an film- 
pakaĵon.

Plitvice rilatas ankaŭ al arto kaj 
Esperanto. La Belga pentristo Hugo 
Landheer parton de sia vivoverko do
nacis al la Galerio Plitvice.

Esperantistoj de Belgio kaj Kro
atio peris por ke la pentraĵoj atingu 
Plitvice. La direktoro de la Nacia Par
ko veturis kun Judita Rey-Hudeček al 
la hejmo de la pentristo por trans- 
npreni la valoran donacon. La galerio 
pereis dum la militaj jaroj. Laŭ la de
klaro de la direktoro konserviĝis nur 
unu pentraĵo.

PLITVICE atendas ankaŭ vin! 
Bonvenon!

Mila Bečka

Maldika kiel haro. Malgrasa kiel 
skeleto, stangeto, balailtenilo. Malriĉa 
kiel muso pregeja. Malsaĝa kiel ŝtipo. 
Milda kiel Ŝafido. Muta kiel fiŝo. 
Multegaj kiel la steloj. Nigra kiel ko
rvo, inko. Obstina kiel kapro. Prema
taj kiel sardeloj en barelo. Ronda kiel 
la suno. Pura kiel vango de virgulino. 
Ruza kiel vulpo. Sekura kiel sub 
hunda gardo. Vigla kiel lacerto. Stulta 
kiel Ŝtipo, azeno, ansero, kaprino, 
kukurbo, napo, melono. Diferenco 
kiel inter tero kaj ĉielo. Okuloj bluaj 
kiel la ĉielo. Tio trafis min kiel ton
dro. Talio kiel vespo. Similaj unu al la 
alia kiel du gutoj de roso, pluvo. 
Densa kiel rafanetoj en fasko. 
Konvene kiel botoj sur manĝotablo. 
Kiel vi fartus se vi estus mialoke, en 
mia haŭto, en miaj botoj.

(Kompilite laŭ “Kiel diri" de Len- 
taigne)

Lucija Borčić
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